
 
УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  
(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 
Кегичівської районної ради 

Харківської області 
 

НАКАЗ 

04.01.2021                                                                                                          № 1 

Про організацію  

харчування в Бесарабівському НВК  
у 2021 році  

 
На виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 

25 Закону України «Про освіту», статті  21 Закону України «Про загальну 

середню освіту», Постанов  Кабінету Міністрів України від 19 червня          
2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 02 лютого 2011 року  №116 «Про 
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість», зі змінами внесеними  Постановою Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2016 року,  від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 
дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування»,  від 22 листопада 

2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», рішення ІІ сесії VІІІ скликання Кегичівської селищної 
ради від 24 грудня 2020 року  № 65 «Про організацію харчування у закладах 

освіти Кегичівської селищної ради в 2021 році», та з метою організації  

повноцінного харчування дітей дошкільного віку, вихованців групи 
пришкільного інтернату, учнів 1-4 та 5-9 класів, дітей у пришкільних таборах 

відпочинку з денним перебуванням, запобігання харчових отруєнь, 
виконання вимог санітарно-гігієнічних правил та норм, дотримання 

протиепідемічних заходів, керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Покласти відповідальність за організацію раціонального та якісного 

харчування здобувачів освіти та вихованців закладу дошкільної освіти на 
заступника директора з виховної роботи Чуркіну Ларису Сергіївну. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Чуркіній Л.С. 
2.1. Забезпечити неухильне виконання розпорядчих та нормативних 

документів з питань організації харчування, безумовне дотримання вимог 
санітарно-гігієнічних правил та норм, протиепідемічних заходів. 
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2.2. Забезпечити безкоштовним  харчуванням здобувачів освіти 1, 3-4 
класів, вихованців пришкільного інтернату, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» з 04 січня 2021 року. 

3. Підсобному працівнику їдальні Маховій С.О.: 
3.1. Встановити вартість харчування одного учня - 22 гривні в день, 

одного вихованця  закладу дошкільної освіти – 44  гривні в день,  однієї 
дитини  групи  пришкільного інтернату – 120 гривень в день, однієї дитини у 

пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням в розмірі не нижче 
– 40,55 гривень в день. 

                                                                                        З 04 січня 2021 
3.2. Слідкувати за прийняттям якісних та безпечних продуктів 

харчування та продовольчої сировини, виконанням норм харчування. 
Постійно 

4.  Медичній сестрі: 
4.1. Вести дієвий контроль за додержанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму у Бесарабівському НВК, вести медичну 

документацію з контролю за організацією харчування. 
Постійно 

4.2. У разі виникнення харчових отруєнь забезпечити надання 
невідкладної допомоги дітям та терміново інформувати адміністрацію.  

                               При потребі 
5. Кухарям Михалишиній І.М. та Бровко М.Ю. складати меню-розклад 

відповідно до примірного двотижневого меню, дотримуватися графіка 
харчування. 

Щодня 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Чуркіну Л.С. 
 

 

Директор Бесарабівського НВК                            Інна ВОЛКОВА 
 

З наказом по Бесарабівському НВК  
від 04.01.2021 № 1 ознайомлені 

Л.С.Чуркіна 
С.С. Махова  

І.М. Михалишина 
М.Ю. Бровко 

 
 

 


